
Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7) 
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП 

• Проект на обявление 
[^Обявление за публикуване 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата) 
Официално наименование: 
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА 

Национален регистрационен номер: 2 

000130079 
Пощенски адрес: 
ул. Втора №27 
Град: 
с. Церова кория 

код NUTS: 
BG321 

Пощенски код: 
5047 

Държава: 
BG 

Лице за контакт: 
Мариана Иванова Александрова 

Телефон: 
+359 61262419 

Електронна поща: 
z_coria_psychiatry@abv.bg 

Факс: 
+359 61262519 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
www.dpb-zcoria.com 
Адрес на профила на купувача (URL): 
www.dpb-zcoria.com 
I.2) Съвместно възлагане 

•Поръчката обхваща съвместно възлагане 
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави 
законодателство в сферата на обществените поръчки: 

•Поръчката се възлага от централен орган за покупки 

приложимото национално 

L3) Комуникация 
[^Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL) 
http://zop.dpb-zcoria.com/current/ 

•Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL) 
Допълнителна информация може да бъде получена от 

ЕЗГорепосоченото/ите място/места за контакт 
• д р у г адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 
•електронно посредством: (URL) 
ЕЗгорепосоченото/ите място/места за контакт 
П д о следния адрес: (моля, посочете друг адрес) 
• Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) 

I.4) Вид на възлагащия орган 
•Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения 

•Национална или федерална агенция/служба 

• Регионален или местен орган 
П Регионална или местна агенция/служба 

Jg Публичноправна организация 

•Европейска институция/агенция или 
международна организация 

• Д р у г тип: 

I.5) Основна дейност 
• О б щ и обществени услуги 

•Отбрана 

•Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

•Социална закрила 
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•Обществен ред и безопасност •Отдих, култура и.вероизповедание 
•Околна среда •Образование 
•Икономически и финансови дейности • Д р у г а дейност: 
К|Здравеопазване 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ 
II. l) Обхват на обществената поръчка 
II.i.i) Наименование: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична 
болница-с. Церова кория" 
Референтен номер: 2 

Н.1.2) Основен CPVкод: 15000000 
Допълнителен CPV код:1 2 

II.1.3) Вид на поръчка 
• Строителство ^Доставки [~] Услуги 
II. 1.4) Кратко описание: 
Предметът на поръчката е разделен в 6 обособени позиции, а именно: 
Обособена позиция № 1. Пакетирани стоки - включва номенклатурни 

единици от № 1 до № 29. 
Юбособена позиция № 2. Хляб и хлебни изделия - включва номенклатурни 
единици от № 30 до № 31. 
.Юбособена позиция № 3. Консерви - включва номенклатурни единици от № 
32 до № 44. 
; Юбособена позиция № 4. Месо и месни изделия - включва номенклатурни 
единици от № 4 5 до № 56. 
..Обособена позиция № 5. Мляко и млечни изделия - включва номенклатурни 
единици от № 57 до № 60. 
Юбособена позиция № 6. Плодове и зеленчуци - включва номенклатурни 
единици от № 61 до № 77. 
Доставката на хранителни продукти се извършва периодично, след 
направена заявка от възложителя. Количествата са прогнозни и не 
задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем, а съобразно 
необходимостта, и с оглед броя пациенти в лечебното заведение. 
II. 1.5) Прогнозна обща стойност:2 

Стойност, без да се включва ДДС: 24 6578 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки) 

II.1.6) Разделяне на обособени позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

ЕЗДа 
• Не 

Оферти могат да бъдат подавани за 
[3 всички обособени позиции 
•максимален брой обособени позиции: 
Псамо една обособена позиция 

П Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 
•Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции: 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
II.2) Описание 1 

II.2.1) Наименование: 2 

Пакетирани стоки 
Обособена позиция №: 1 
2 

II. 2.2) Допълнителни CFV кодове 2 

Основен CPVкод:1 15800000 
Допълнителен CPV код:1 2 

II.2.3) Място на изпълнение 
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7) 

Основно място на изпълнение: 
ДПБ - Церова кория, ул. Втора № 27 
код NUTS:1 BG321 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Обособена позиция № 1. Пакетирани стоки - включва номенклатурни 
единици от № 1 до № 2 9, а именно: 
1Леща 1кгкг2000 
2Бял боб 1кгкг2000 
ЗБрашно 1кгкг2000 
4Сол 1кгкг800 
5Макарони 0 .400кгкг600 
бМаргарин 0.250кгбрб00 
7Ориз 1кгкг4 000 
8Олио 1лл5000 
9Бахар 0 .ОЮкгбрЮО 
ЮДжоджен сух 0.010 кг.брбОО 
ИДафинов лист 0.005 кг.бр200 
12Лимонена киселина 0.010 кгбр400 
13Черен пипер млян 0.010 кгбр4000 
14Червен пипер 0.010 кгбр1600 
15Чубрица 0.010 кгбр2000 
1бЧесън на прах 0.010 кгбр2000 
17Универсална подправка 0 .050бр2000 
18Лук, сушен 0.050бр2000 
19Нишесте пшенично 1кгкг600 
20Халва тахан 1кгкг200 
21Чай билков 20бр.в кутбр400 
223ахар 1кгкг4000 
23Грис 0 . 500кг600 
24Спагети 0.400бр1000 
25Юфка домашна 0 .200кг400 
2бКус кус 0.400кгкг400 
27Бисквити обикновенни 0.130бр2200 
28Яйчен прах 1 кгкгЗОО 
29Картофено пюре 1кгкг400 
Участниците трябва да представят оферта за всички номенклатурни единици 
от съответната обособена позиция. 
11.2.5) Критерии за възлагане 

Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2° 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 2 1 

• Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка 

11.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 4 388 5 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гпт 

Тази поръчка подлежи на подновяване Да П Не 
Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени 
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ic изключение на открити процедури; 

Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2 . 

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: 

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти Да Д Не 83 
II.2.и) Информация относно опциите 
Опции Д а Щ Н е Е З 
Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
П Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог 
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Д а П Не[ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

П.2.14) Допълнителна информация: 
Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в 
размер на 5 /пет/% от стойността на договора за обществена поръчка. 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
II. 2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Хляб и хлебни изделия 
Обособена позиция № : 2 
2 

11.2.2) Допълнителни CFV кодове 2 

Основен CPV код: 1 15810000 
Допълнителен CPV код:1 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ДПБ - Церова кория, ул. Втора №-27 
код NUTS:1 BG321 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Обособена позиция № 2. Хляб и хлебни изделия - включва номенклатурни 
единици от № 30 до № 31, както следва: 
ЗОХляб "Добруджа" 0.650бр4 8000 
313акуски-различни видове .140бр72000 
Участниците следва да представят оферта за всички номенклатурни единици 
от съответната обособена позиция. 
11.2.5) Критерии за възлагане 

ЕЗ Критериите по-долу 
| | Критерий за качество - Име: / Тежест: 122° 
Q Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

ЕЗ Цена - Тежест: 2 1 

[~1 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка 

11.2.6) Прогнозна стойност 
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Стойност, без да се включва ДДС: 100000 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: _ _ _ _ _ дд/мм/гггт 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

Тази поръчка подлежи на подновяване Да Ц Не[ 
Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени 
(с изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2 

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: 

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти Д а Д Не КД 
II.2.и) Информация относно опциите 
Опции Да • Не ЦЗ 
Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Q Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог 
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Q Не БЗ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 
Гаранция за изпълнение съгласно, чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в 
размер на 5 /пет/% от стойността на договора за обществена поръчка. 

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция 
II. 2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Консерви 
Обособена позиция №: 3 
2 

11.2.2) Допълнителни CFV кодове 2 

Основен CPVкод: 1 15897200 
Допълнителен CPV код:1 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ДПБ - Церова кория, ул. Втора № 27 
код NUTS:1 BG321 
11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
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Обособена позиция № 3. Консерви - включва номенклатурни единици от № 32 
до № 44, както следва: 
32Гювеч консерва 0.680грбр2200 
ЗЗДоматено пюре 5кг кофакг2000 
34Грах консерва 0.680грбр2000 
35Кисело зеле-консерва 2 . ООкг. б р Ю О О 
ЗбЗелен боб консерва 0.68 кгбр4000 
37Маслини 5кг кофакгбОО 
38Лютеница 5кг кофакгбОО 
39Гъби консерва 2.5кг.кг1000 
4ОКомпот-различни видове, без костилка 0.680бр3000 
41Конфитюр 1кгкг1000 
42Консерва риба .200бр1000 
4 ЗОцет 1лбр100 
44Мед 1кгкг200 
Участниците следва да представят оферта за всички номенклатурни единици 
от обособената позиция. 
II.2.5) Критерии за възлагане 

СЙЗ Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 122» 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

[Я Цена - Тежест: 2 1 

Ц Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка 

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 25650 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гпт 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

Тази поръчка подлежи на подновяване Да П Не££| 
Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени 
(с изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2 

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: 

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти Да Q Не 65 
II.2.11) Информация относно опциите 
Опции Д а П НеЕЗ 
Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Ц Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог 
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да I I Не 1X1 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 
Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в 
размер на 5 /пет/% от стойността на договора за обществена поръчка. 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
II.2) Описание 1 

11.2.x) Наименование: 2 

Месо и месни изделия 
Обособена позиция № : 4 
2 

11.2.2) Допълнителни CFV кодове 2 

Основен CPV код:1 15100000 
Допълнителен CPV код:1 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ДПБ - Церова кория, ул. Втора № 27 
код NUTS:1 BG321 
11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Обособена позиция № 4. Месо и месни изделия - включва номенклатурни 
единици от № 4 5 до № 56, както следва: 
45Пилешко бутче необработено, сухо, натурално -замразено. кг1600 
46Свинско месо за готвене, без косткг4000 
47Агнешко месо-замразено к г Ю О 
48Пастет пилешки .180кг300 
49Прясна наденицакг800 
50Кайма смескг1200 
51Кренвирш пилешки кг200 
52Кюфтета /Кебапче/бр8000 
53Сух шпек кгбОО 
54Малотраен колбаскг800 
55Агнешка дроб сърма к г Ю О 
56Риба Скумрия цяла с глави кг1б00 
Участниците следва да представят оферта за всички номенклатурни единици 
от обособената позиция. 
11.2.5) Критерии за възлагане 

Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2° 
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 2 1 

• Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка 

11.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 4 0 967 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гпт 
Крайна дата: дд/мм/гггг 
Тази поръчка подлежи на подновяване Да • Не ЕЗ 
Описание на подновяванията: 
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени 
(с изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2 

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: 

П.2.Ю) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти ДаЩ Не[ 
II.2.и) Информация относно опциите 
Опции Да • He g j 
Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
I | Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог 
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Д а П Не[ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 
Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в 
размер на 5 /пет/% от стойността на договора за обществена поръчка. 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
II. 2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Мляко и млечни изделия 
Обособена позиция № : 5 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPV код:1 15500000 
Допълнителен CPV код:1 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ДПВ - Церова кория, ул. Втора № 27 
код NUTS:1 BG321 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Обособена позиция № 5. Мляко и млечни изделия - включва номенклатурни 
единици от № 57 до № 60, както следва: 
57Кисело мляко - 2% масленост бр9000 
58Сирене краве бяло саламурено кг1600 
59Кашкавал краве к г Ю О О 
бОСухо мляко 1кгкг500 
Участниците следва да представят оферта за всички номенклатурни единици 
от обособената позиция. 
11.2.5) Критерии за възлагане 

Критериите по-долу 
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 

• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2" 

УНП: 85739d3d-edf5-49c3-8cfc-55dc0adc3165 8 
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[3 Цена - Тежест: 2 1 

Q Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка 

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 17 95 9 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

Тази поръчка подлежи на подновяване Да П Не ЕЗ 
Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени 
(с изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2 

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: 

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти Д а Р Н е й 
П.2.11) Информация относно опциите 
Опции Д а Щ Н е К ! 
Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Г1 Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог 
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не ЕЗ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

11.2.14) Допълнителна информация: 
Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в 
размер на 5 /пет/% от стойността на договора за обществена поръчка. 

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция 
II.2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Плодове и зеленчуци 
Обособена позиция №: 6 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CFV код:1 03220000 
Допълнителен CPV код:1 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ДПБ - Церова кория, ул. Втора № 27 

УНП. 85739d3d-edf?-49c3-8cfc-55dc0adc3I65 9 
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код NUTS:1 BG321 . 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Обособена позиция № 6. Плодове и зеленчуци - включва номенклатурни 
единици от № 61 до № 77, както следва: 
61Картофи по 10кгкгбООО 
62Моркови кг400 
бЗПраз к г Ю О О 
643еле к г Ю О О 
65Банани кг400 
ббПъпеши кг200 
67Праскови кг400 
б8Грозде кгбОО 
69Мандарини кг4 00 
70Тиквакг400 
71Пипер - червена капия кгбОО 
7 2Патладжанкг4 0 0 
733елен бобкгЮОО 
74Грахкг1000 
75Доматикг2 000 
7 6Краставицикгб00 
77Лук зеленвр.600 
Участиците следва да представят оферта за всички номенклтурни единици 
от обособената позиция. 
11.2.5) Критерии за възлагане 

Критериите по-долу 
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 122° 
Q Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

ЦЙЦ Цена-Тежест: 2 1 

• Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка 

11.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 18117 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дц/мм/гтгг 
Крайна дата: дд/мм/гтгг 

Тази поръчка подлежи на подновяване Да • Не ЕЗ 
Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени 
(с изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2 

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: 

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти Да Q Не ЕЗ 

УНП: 85739d3d-edf5-49c3-8cfc-55dc0adc3165 10 
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II.2.ii) Информация относно опциите 
Опции Да • He KI 
Описание на опциите: 

11.2.12) Информация относно електронни каталози 
•Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог 
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не ЕЗ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 
Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в 
размер на 5 /пет/% от стойността на договора за обществена поръчка. 

РАЗДЕЛ Ills ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
III. i) Условия за участие 
III. l.i) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията: 
Участникът следва да има на разположение обект (помещение/склад 
собствен или нает при изпълнението на поръчката), регистриран от 
Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение 
на обекта. Помещението/склада трябва да имат валидни санитарни 
разрешителни по чл.12 от Закона за храните - „Удостоверение за 
регистрация". 
Следва да се има предвид, че регистрацията на съответния обект се 
изисква за определената група храни, спрямо обособената позиция, за 
която участникът участва. 
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да 
предостави информация за с посочване на номер на Удостоверение за 
регистрация в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А „Годност" от ЕЕДОП 
- Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е 
безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС" . 
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.б от ЗОП Възложителят може да 
изиска доказателства за декларираните по-горе обстоятелства под формата 
на: 
а) Удостоверение за регистрация на обекта, съгласно чл.12 от Закона за 
храните, издадено от ОДБХ по местонахождение на обекта 
б) За удостоверяване на основанието за ползване на обекта е необходимо 
да бъде представен документ за собственост, договор за наем, 
предварителен договор за закупуване или наем, декларация от собственика 
за предоставяне, други. 
*На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва 
да представи заверено от участника копие Удостоверение за регистрация 
по чл.12 от Закона за храните. 
III. 1.2) Икономическо и финансово състояние 

• Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
Възложителят не е предвидил изисквания за икономическо и финансово 
състояние на участника. 
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2 

Възложителят не е предвидил изисквания за икономическо и финансово 
състояние на участника. 
III. 1.3) Технически и професионални възможности 

• Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 
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обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за доставките, които са 
идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 
три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената доставка {референции, публични регистри, удостоверения и 
др. по преценка на участниците). 
2.Участниците следва да разполагат с транспортни средства, позволяващи 
своевременното изпълнение на доставките при заявка от възложителя. 
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2 

1. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на 
офертата, да е изпълнил поне 1/една/ доставка с предмет и обем 
идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката. 
* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира 
доставка на хранителни продукти в зависимост от позициите, за които 
участникът е подал оферта. 
2. Участникът следва да има на разположение за изпълнение на обособена 
позиция №4 и обособена позиция №5, като за останалите обособени позиции 
е неприложимо изискване, минимум 1(един) брой транспортно средство 
(хладилни автомобили) - за превоз на всички хранителни продукти от 
животински произход - (собствено, наето, на лизинг или преотстъпено). 
Това изискване е приложимо независимо дали съответният участник участва 
за изпълнение само на една от горепосочените обособени позиции или ще 
участва и за двете едновременно. Т.е. минималният брой на транспортните 
средства остава 1(един) брой, ако даден участник подаде оферта за 
участие само за изпълнение на обособена позиция №4, само за изпълнение 
на обособена позиция №5,или подаде оферта за изпълнение и на двете 
обособени позиции. Следва да се има предвид, че това условие не 
ограничава и не възпира по никакъв начин участниците да участват и по 
останалите обособени позиции. Изискването е приложимо, ако в подадената 
оферта на участник в процедурата, той съответно е декларирал, че ще 
участва и е подал документи за участие по която и да е от двете 
обособени позиции. 
3. Участникът следва да има на разположение за изпълнение на обособена 
позиция №1, обособена позиция №2, обособена позиция №3, обособена 
позиция № 6 минимум 1(един) брой транспортно средство за превоз на 
хранителни продукти от неживотински произход (хляб, консерви, 
подправки, плодове, зеленчуци и др.) (собствено, наето,на лизинг или 
преотстъпено). Това изискване е приложимо независимо дали съответният 
участник участва за изпълнение само на една от горепосочените обособени 
позиции или ще участва и за двете едновременно. Т.е. минималният брой 
на транспортните средства остава 1(един) брой, ако даден участник 
подаде оферта за участие само за изпълнение на обособена позиция №1, 
обособена позиция №2, обособена- позиция №3, обособена позиция № 6 или 
подаде оферта за изпълнение в комбинация едновременно от две, три, 
четири или пет от описаните обособени позиции. Следва да се има 
предвид, че това условие не ограничава и не възпира по никакъв начин 
участниците да участват и по останалите обособени позиции. Изискването 
е приложимо, ако в подадената оферта на участник в процедурата,той 
съответно е декларирал, че ще участва и е подал документи за участие по 
която и да е от петте обособени позиции. 
За удостоверяване на обстоятелства по т. 2 и 3 участниците следва да 
предоставят информация с посочване на информацията /„Удостоверение за 
регистрация на транспортното средство" от ОДБХ, за превоз на всички 
хранителни продукти от животински произход и/или „Удостоверение за 
регистрация" на транспортното средство от РЗИ -за автомобилите, които 
ще се използват за превоз на хранителни продукти от неживотински 
произход (консерви, подправки, плодове, зеленчуци и др.)/ в Част IV: 
Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални способности" 
от ЕЕДОП. 
Ш.1.5) Информация относно запазени поръчки 2 

• Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 
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социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение 

Q Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни места 

III. 2) Условия във връзка с поръчката: 

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) 
•Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия 

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: 
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката 

[~1 Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 
отговаря за изпълнението на поръчката 

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
ГУ.1) Описание 
IV. i.i) Вид процедура 

•Открита процедура 
I |Ускорена процедура 

Обосновка: 
•Ограничена процедура 

•Ускорена процедура 
Обосновка: 

•Състезателна процедура с договаряне 
•Ускорена процедура 

Обосновка: 
•Състезателен диалог 
•Партньорство за иновации 
ЕЙ Публично състезание 

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки 

• Т а з и обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение 
•Рамково споразумение с един оператор 
•Рамково споразумение с няколко оператора 

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 

• Т а з и обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки 
•Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи 

В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години: 

IV. 1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
на договарянето или на диалога 

•Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения 
или на договаряните оферти 

IV. 1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне) 
•Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните 

оферти, без да провежда преговори 

IV.1.6) Информация относно електронния търг 
• Щ е се използва електронен търг 

Допълнителна информация относно електронния търг: 
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) 
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да • Не ЕЗ 
(ОРА) 
IV. 2) Административна информация 

УНП: 85739d3d-edf5-49c3-8cfc-55dc0adc3165 13 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7) 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2 

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: Ш Ш / S Ш П - Ш Ш Ш 
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][] 
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
купувача) 
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 
Дата: 11.03.2019 дд/мм/гггг Местно време: 15:00 

IV. 2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати 4 

дд/мм/гггг 

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 
1 

•Английски ПИрландски •Малтийски | |Румънски •Френски 
БЗБългарски ЦИспански Ц Немски •Словашки •Хърватски 
•Гръцки •Италиански •Нидерландски •Словенски • Ч е ш к и 
•Датски •Латвийски •Полски •Унгарски •Шведски 
П Естонски •Литовски • Портутал ски П Фински 

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата 
Офертата трябва да бъде валидна до: 09.07.2019 дд/мм/гггг 
или Продължителност в месеци: (от датата, която е посочена за дата на получаване на 
офертата) 
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите 
Дата: 12.03.2019 дд/мм/гггг Местно време: ю:оо 

Място: с. Церова кория, ул. Втора №27 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: 
Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично 
заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване. 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VI. 1) Информация относно периодичното възлагане 
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да • Не S3 
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2 

VI.2) Информация относно електронното възлагане 
• Щ е се прилага електронно поръчване 
• Щ е се използва електронно фактуриране 
П Щ е се приема електронно заплащане 
VI.3) Допълнителна информация: 2 

1. Източник на финансиране- собствени средства. 
2. Начин на плащане:плащането се извършва по банкова сметка на 

изпълнителя, посочена в договора за извършване на обществена поръчка. 
Плащането е отложено, отложено в срок до 60 (шестдесет) дни след 
представяне на доставна фактура. 
покриваща пълния размер на аванса, и фактура на стойност на исканото 
авансово плащане и начислено ДДС. 
3. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице 
някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят ще 
острани от участие в процедурата и: 
• участници - свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 4 5 от ДР на ЗОП; 
• участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-
висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката; 
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата 
спецификация и условията по поръчката; 
• участник, за когото след изтичане на срока по пар. 14 от ПЗР на 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
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контролираните от тях лица и техните действителни- собственици, са 
налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 
от този закон. 
4. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът 
декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и 
съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. 
Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, 
могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 
6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за 
обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя 
актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 
отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за 
подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, 
ако има такива. 
VI.4) Процедури по обжалване 
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование: 
Комисия за защита на конкуренцията 
Пощенски адрес: 
бул. Витоша № 18 
Град: 
София 

Пощенски код: 
1000 

Държава: 
BG 

Телефон: 
+359 29884070 

Електронна поща: 
cpcadmin@cpc.bg 

Факс: 
+359 29807315 

Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg 
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 
Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 

VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на 
срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. 
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2 

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 
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VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата: 18.02.2019 дд/мм/гпт 

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони. 

' моля, повторете, колкото пъти е необходимо 
2 в приложимите случаи 
4 ако тази информация е известна 
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност 
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият 

критерий за възлагане, тежестта не се използва 
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